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Uttalelse fra fellesrådsledere i Nord-Hålogaland bispedømme. 

Etter en omfattende, og til dels komplisert høring om ny organisering av Dnk, begynner det å tegne 

seg et bilde. Prostifellesrådsmodellen med utgangspunkt i dagens prostier har liten tilslutning. 

Ønsket om felles arbeidsgiver for alle som arbeider lokalt er fortsatt sterkt. Der det er gitt tilslutning 

til nasjonalt arbeidsgiveransvar, har forutsetningen oftest vært lokal tilsetting og utstrakt delegasjon. 

Det er nok en gang bekreftet at en sentralstyrt kirke ikke er ønskelig. Hva gjør vi da? 

I forbindelse med høringen har kirkerådet bestilt to uavhengige, juridiske utredninger om temaet: 

Kan Kirkemøte vedta overtagelse av alle ansatte i et annet rettssubjekt, soknet? Det ene 

advokatfirmaet, Hjort, som tidligere er brukt av Kirkerådet og KA svarer entydig nei. Det andre, 

Wiersholm, sier ja. Men de tar flere forbehold. En av deres forutsetninger er at en sentralstyrt kirke 

må ha stor tilslutning i hele organisasjonen. Denne og to tidligere høringer har svart at en slik 

nasjonal organisering ikke er ønskelig.  

Advokatfirmaet Wiersholm har også inngående drøftet utformingen av en sentral modell. Modellen 

bygger på at man sentraliserer alt arbeidsgiveri fra lokalenheter til det nasjonale rettssubjekt, for 

deretter å delegere store deler av dette tilbake til et organ for soknet. Mange har pekt på en slik 

mulighet i sine høringssvar, og også nettopp gjort lokal tilsetting og ledelse til forutsetning for sin 

støtte til Modell 2 (prostifellesråd som organ for soknet og rDnk). Wiersholm advarer sterkt mot en 

slik modell, og foreslår sentralisert tilsetting der menighetene henvises til å delta i tilsettingsråd på 

bispedømmenivå. De tidligere forutsetningene for Modell 2 og dens ulike varianter, synes derfor nå 

uaktuell. 

Slik vi oppfatter det står kirkerådet og Kirkemøtet nå igjen med enten en ren nasjonal, sentralisert 

kirkeorganisering, eller en modell der arbeidsgiveransvaret for alle som arbeider lokalt forvaltes i et 

organ for soknet. 

Vi ser med stor uro på en organisering der vår kirke blir sentralstyrt. Kirkemøtet og Kirkerådet vil da 

bli et bemanningsbyrå for alle store og små tilsettinger over det ganske land uten lokal forankring og 

kunnskap, samt at en sentral HR-seksjon vil måtte følge opp alle tvister på avstand osv.  

Kirkelige fellesråd har gjennom 25 år opparbeidet kunnskap og erfaring som arbeidsgivere. De fleste 

vil være i god stand til å ta imot en ny og helt vesentlig arbeidstakergruppe i våre lokale staber. Andre 

yrkesgrupper har savnet nærhet og likeverd i arbeidsfellesskapet med «sin» prest. Et samlet 

arbeidsgiveransvar vil imøtekomme dette ønske, og samtidig styrke soknet som organ, slik også 

Kirkemøtet og en lang rekke andre har ønsket og vedtatt over mange år. 

Samtidig ser vi at flere fellesråd er små og kan mangle kapasitet til å ivareta et utvidet 

arbeidsgiveransvar.  En ny organisering må ta høyde for dette. Løsningen blir da ikke å sentralisere til 



et nasjonalt organ, men å arbeide frem gode lokale løsninger, bygd på tett dialog og samarbeid med 

utgangspunkt i lokale forhold. Denne type samarbeid på tvers av fellesrådsgrenser er også 

kommunene vel vant med, og mange steder samarbeider fellesrådene allerede. Dette samarbeidet 

bør utvides slik at organet blir mer robust, kompetansen heves og kostnadene reduseres. Vi vil gjerne 

bidra inn i en slik prosess. 

Ledere i: 

Arnold Eliseussen                              Fellesrådsleder Vadsø 

Harald Steinmo                                  Fellesrådsleder Sør-Varanger 

Olaf Hunsdal                                     Fellesårdsleder Nordreisa 

Bård Jahr                                           Fellesrådsleder Loppa 

Karstein Mortensen                           Fellesrådsleder Kvænangen 

Jan Henning Pettersen                       Fellesrådsleder Alta  

Tore H. Bølgen                                  Fellesrådsleder Tjeldsund 

Oddvar Skogli                                   Fellesrådsleder Balsfjord 

Anne Dalheim                                    Fellesrådsleder Storfjord 

Rolf Magne Hansen                           Fellesrådsleder i Lyngen 

Roald Nilsen                                      Fellesrådsleder Hammerfest og Kokelv 

Ivar Vik                                             Fellesrådsleder Tromsø  

Odd Arne Andreassen  Fellesrådsleder Senja 

 

 


